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MENSAGEM ANUAL DO EXCELENTÍSSIMO 
SENHOR PREFEITO DE UPANEMA RENAN 
À CÂMARA MUNICIPAL 
 
UPANEMA (RN), 19 DE FEVEREIRO DE 2021. 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente desta Augusta Casa Legislativa, 
vereador Ibamar Costa. 
 
Demais componentes do Poder Legislativo Municipal, 
 
Autoridades presentes e população em geral que acompanha 
pelas redes sociais. 
 
 
Nobres vereadores, senhores e senhoras, 
 
Compareço a esta Casa pela primeira vez como prefeito do meu 
querido município de Upanema para fazer a leitura de 
Mensagem Anual do Executivo aqui no Legislativo.  
 
É um momento de alegria, mas também de muita 
responsabilidade. 
 
Quero, inicialmente, agradecer novamente a Deus e ao povo de 
Upanema, que são os responsáveis por minha presença aqui 
neste momento como prefeito.   
 
 
 
 
 
 
 



Senhores vereadores, 
 
Iniciamos o ano à frente da prefeitura de Upanema com muito 

trabalho, muita cautela em relação às primeiras decisões, 

buscando organizar as mudanças que consideramos serem 

necessárias e de forma que não prejudicasse a continuidade dos 

serviços. 

Esse primeiro momento é de organização da estrutura 

administrativa e assim estamos procedendo da melhor maneira, 

fazendo o planejamento necessário, avaliando o comportamento 

das finanças do município e levando em consideração o reflexo 

que a pandemia vem trazendo a economia. 

Estamos em um momento atípico, de dificuldades jamais 

enfrentadas diante dessa crise sanitária e até aqui os municípios 

brasileiros vêm sendo, a todo instante, colocados à prova. 

No ano passado, recebemos pacote de auxilio financeiro do 

Governo Federal para que a saúde não entrasse em colapso e a 

gente pudesse prestar atendimento de saúde à população diante 

da pandemia, mas em contrapartida foram impostas 

condicionantes aos municípios, e dessa forma, estamos com 

nossa estrutura administrativa e orçamentária engessada até o 

final desse ano de 2021, em relação aos anos anteriores. 

Devido a essa regulamentação, o Município começa o ano 

impedido de conceder reajustes salariais e vantagens aos 

servidores, bem como impossibilitado de realizar concurso 

público, dentro várias outras vedações. 

Dentro dessas limitações, fizemos remanejamentos necessários 

na estrutura administrativa para melhor atender os anseios da 

população. 



Assim, estamos dando continuidade ao trabalho realizado pela 

gestão anterior, para manter Upanema no caminho do 

desenvolvimento, cientes dos novos desafios que temos pela 

frente, melhorando a cada dia a gestão, trazendo mais qualidade 

nos serviços à população, corrigindo as falhas, iniciando ações 

para gerar emprego e renda, apoiando o homem e a mulher do 

campo, enfim, fazendo os planejamentos necessários para que o 

nosso plano de governo seja efetivado. 

Assumi a Prefeitura de Upanema em meio a uma pandemia que 

assola o mundo todo, sendo o Brasil um dos países mais 

atingidos pelo novo coronavírus. O Rio Grande do Norte e 

Upanema não ficaram imunes. Estamos há cerca de um ano 

convivendo com os problemas e os desafios gerados por essa 

pandemia, que agora volta a atingir um novo pico de casos, de 

internações e, infelizmente, de mortes. 

Assumir a gestão de um Município já é por si só um desafio 

enorme, e em meio a uma situação como essa, se torna uma 

tarefa que exige ainda mais compromisso e dedicação para dar a 

resposta esperada e necessária à população. 

A pandemia limita o trabalho e impede neste momento que 

sigamos a nossa trajetória natural. Resta nos adaptar para 

continuar garantindo à população acesso a serviços públicos de 

qualidade e que atendam suas necessidades. 

 
Nobres vereadores, minhas senhoras, meus senhores, 
 
Na nossa gestão continuamos dando prioridade ao pagamento 
em dia dos servidores públicos e ao pleno funcionamento dos 
serviços essenciais, como saúde, educação e assistência social.  
 



Todos os servidores sem exceção, efetivos e comissionados, 
receberam seus salários em dia de janeiro e já sabem quando 
vão receber os demais salários ao longo deste ano, pois 
divulgamos um calendário anual de pagamento que, se Deus 
quiser, será executado durante os próximos 11 meses, como já 
fora no primeiro mês do ano. Da mesma maneira, o pagamento 
dos fornecedores foi honrado, bem como todos os restos a pagar 
do município. 
 
Nobres vereadores; 
 
A saúde pública nunca foi tão desafiante. Precisamos garantir os 
serviços para enfrentar a pandemia, e sem se descuidar dos 
atendimentos de rotina. E isso temos feito. 
 
Temos a nossa estrutura do Centro para enfrentamento da 
Covid-19, sobre a qual enviamos lei para esta casa para que seu 
funcionamento fosse possível, com consultas, testes, medicação 
e encaminhamentos médicos quando necessários. Adotamos 
medidas de restrições, muitas vezes antipáticas para a 
população, mas necessárias, para evitar a proliferação do 
coronavírus.  
 
Já iniciamos a campanha de vacinação de acordo com os lotes 
que estão nos sendo destinados. A imunização com as doses de 
vacina que já recebemos, está chegando até aqui para os 
profissionais de saúde em geral e da linha de frente, da rede 
pública e privada, para idosos acamados e da faixa etária acima 
dos 85 anos, nestes dois últimos públicos com atendimento a 
domicílio do idoso ou agendamento prévio em local arejado da 
Secretaria Municipal de Saúde, que hoje está contando com a 
estrutura de duas câmaras frias, cinco geladeiras e onze caixas 
térmicas para manuseio das vacinas, que até aqui somam na 
ordem de 437 (1ª dose) e 337 (2ª dose). 
 



Cumpre esclarecer neste momento que a vacinação em 
Upanema hoje ocorre de forma transparente e até aqui sem 
qualquer denúncia de irregularidade que tenha chegado ao meu 
conhecimento. Para acompanhamento dos órgãos de controle, 
estamos cadastrando individualmente cada pessoa vacinada no 
sistema RN+Vacinas, um sistema elaborado pelo Laboratório em 
Inovações Tecnológicas da UFRN (LAIS), em parceria com o 
Governo do RN, que permite esse acompanhamento rigoroso. 
 
Assim, até que todos sejam imunizados, a regra é a mesma: 
adotar todos os cuidados e, principalmente, evitar aglomerações.   
  
Senhoras e senhores, 
 
Como disse anteriormente, os serviços de rotina da saúde não 
param durante a pandemia. Já realizamos mais de 500 
atendimentos neste ano, incluindo 12 cirurgias, ultrassom, 
ortopedia, ginecologia, endoscopia e catarata. 
 
No nosso convênio com serviços oferecidos no município de 
Alexandria, são mais de 100 atendimentos de mamografia, 
dermatologia, raios-x, oftalmologia, endocrinologia e 
densitometria óssea. 
 
Esses serviços terão continuidade ao longo do ano. É nosso 
compromisso. Vamos garantir também medicamentos na 
farmácia básica, o pleno funcionamento da Unidade Mista de 
Saúde e das Unidades Básicas de Saúde. 
 
Ainda em relação à saúde, nosso maior projeto continua sendo a 
construção do nosso Hospital Municipal, que foi iniciado pelo 
prefeito Luiz Jairo e na nossa gestão empregaremos os esforços 
necessários para concluí-lo.  
 
 



Nobres vereadores, minhas senhoras, meus senhores; 
 
A educação é outro grande desafio dessa pandemia. Temos, 
assim como os pais, a preocupação com o retorno das aulas 
presenciais, mas também as limitações do ensino remoto. 
 
Retomamos nesse mês as aulas para concluirmos o ano letivo de 
2020 e, posteriormente, começar o de 2021, precedidas de 
visitas da equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação a 
todas as escolas da Rede Municipal de Ensino. 
 
As escolas passaram por adequações para receber os alunos em 
um número reduzido, de forma planejada e seguindo as normas 
da Organização Mundial de Saúde. Entre as medidas adotadas 
estão instalação de pias para higienização, uso de tapetes 
sanitários, entrega de mascaras aos alunos e de itens de 
proteção às escolas. 
 
Estamos trabalhando para que os nossos alunos não corram 
riscos e sejam minimamente prejudicados pela pandemia.  
 
Com a limitação das atividades voltadas para o esporte, nesse 
período de suspensão do funcionamento de alguns ambientes 
como o Estádio O Freirão, a Academia Pública e o Ginásio 
Municipal Wilneran Cabral, vamos encaminhar os reparos e 
manutenções necessárias nesses ambientes, para que as 
atividades possam retornar em breve e com melhor qualidade. 
 
Nobres vereadores, minhas senhoras, meus senhores; 
 
A pandemia trouxe de volta a preocupação com a fome. Com a 
economia parada e o desemprego, milhões de famílias estão sem 
renda para a própria sobrevivência em todo o país. Essa triste 
realidade também está presente aqui em nossa cidade. 
 



Estamos realizando um trabalho de acompanhamento das 
famílias em situação de vulnerabilidade, com visitas domiciliares 
e através do Programa Criança Feliz, que conta com cem crianças 
atendidas. 
 
Também estamos mantendo o atendimento diário do Cadastro 
Único para que as famílias possam atualizar seus dados e se 
cadastrarem para ter acesso aos programas sociais.  
 
O Programa do Leite também está funcionamento normal e 
atendente a quase 700 famílias. 
 
São algumas ações que ajudam a enfrentar esse momento tão 
difícil. 
 
Na agricultura, o produtor rural continua tendo uma atenção 
especial em nossa gestão. Diversos programas estão em 
andamento e outros em fase de cadastro. 
 
Somente com o abastecimento de água potável através de 
carros-pipa são quase 150 famílias já atendidas em diversas 
localidades rurais, incluindo Sítios Carrasco, Capim Grosso, Baixa 
dos Cardeiros, Retiro, Baixa Fechada, Lagoa Seca, Baixa do 
Juazeiro, Cabano, P A Salgado, P A Palheiros III, e também a 
extensão da Rua Candido Martins, na zona urbana. 
 
 
Já realizamos o cadastro do Programa de Corte de Terra. São 
mais de 1.100 famílias inscritas e que logo serão atendidas. 
Vamos dar a nossa contribuição ao agricultor familiar e 
confiando em Deus teremos uma grande colheita, para 
subsistência e geração de renda na zona rural. 
 
 



Também estamos com inscrições para os programas Garantia 
Safra e CredMais, e para distribuição de mudas de palma 
forrageira, de cajueiro e de sementes crioulas. Mais de 500 
famílias já se associaram a essas ações. 
 
 
Nobres vereadores, minhas senhoras, meus senhores; 
 
A nossa gestão está trabalhando e vai continuar assim durante 
todo o ano para garantir acesso à agua na zona rural. Estamos 
atuando no conserto e manutenção de bombas submersas, 
atendendo já os assentamentos Esperança, Baixa do Tatu, São 
Manoel II, São Sebastião III e Sítio Baixa do Juazeiro. 
 
Quando verificamos que a bomba não tem mais jeito, a gente 
dar um jeito de comprar uma nova, como já fizemos, ainda no 
mês de janeiro, para a adutora do P A Salgado. Também 
instalamos uma bomba submersa e todo o sistema elétrico para 
o poço que atende as famílias do Sítio Cacimba do Meio e 
adjacências. 
 
Continuamos perfurando poços com a nossa máquina, Já 
concluímos um poço do Sítio BoÁgua, outro no Sítio Cabano e 
continuaremos atendendo as solicitações. 
 
Também buscamos parceria com o Governo do Estado, através 
da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, e 
vamos perfurar poços nos sítios Carrasco, Retiro e no P A Sabiá, 
através da atuação parlamentar da deputada Isolda Dantas, que 
indicou esses poços. 
 
 
 
 



Nossa gestão será marcada também pela inovação. Estamos 
dando um passo importante com a utilização de um software, 
uma ferramenta de informática, para fazer o cadastro de todos 
os produtores rurais de Upanema, já adquirida na gestão 
anterior de Luiz Jairo, colocada em prática já nesse mês de 
janeiro a todo vapor. Já estamos com aproximadamente 1.000 
cadastros, muitos sendo realizados inclusive de forma itinerante, 
quando a Secretaria de Agricultura vai até às comunidades 
rurais, e aqui quero agradecer a todos os produtores que estão 
atendendo ao nosso chamado para fazer o cadastro. Essas 
informações serão de grande importância, como reiteradamente 
frisei em campanha eleitoral, para que a implantação de ações 
que possam contribuir com o crescimento da nossa agricultura 
tenham mais efetividade e resultados. 
 
 
Nobres vereadores, 
 
A nossa gestão objetiva a construção de um presente e futuro 
melhores. Faremos isso através da ampliação e melhoria dos 
serviços públicos, da qualificação dos servidores e com a 
execução de obras estruturantes. 
 
Estamos trabalhando para que o nosso povo tenha acesso a bons 
serviços em todas as áreas, da saúde ao esporte, da educação a 
assistência social, da agricultura à cultura. 
 
 
Para qualificar os nossos servidores, criamos a nossa Escola de 
Governo, que já iniciou a sua alimentação do banco de 
currículos, e em breve estará ofertando as primeiras 
capacitações. 
 
 



Sobre viabilização de recursos, já fizemos contato em Brasília 
para apresentar demandas estruturantes necessárias que a 
nossa cidade precisa, especialmente, repito, o nosso Hospital 
Municipal, assim como a conclusão do saneamento básico, a 
ampliação da Escola Professora Maria Gorete, aquisição de nova 
ambulância de suporte avançado, construção de novas quadras 
poliesportivas nas localidades rurais do município, estruturação 
das nossas estradas vicinais, perfuração de novos poços 
tubulares, entre várias demandas apresentadas. 
 
Nessa oportunidade, além da agenda de busca de recursos, 
estivemos também no FNDE com a finalidade de sanar 
pendências cadastrais, as quais conseguimos resolver. Também 
cumprimos diligência no Ministério da Saúde para fins de 
esclarecimentos sobre a nova modalidade de transferência de 
recurso chamada previne Brasil, que infelizmente fez com que 
fossem diminuídos os nossos repasses da saúde. Porém, na 
mesma ocasião já fizemos consulto de novo programa chamado 
Saúde na Hora, onde já estamos encaminhando adesão para 
ampliar nosso atendimento da atenção básica e compensar 
perdas, mantendo assim a qualidade do serviço de saúde. 
 
Em relação a contatos diretos com o executivo federal, 
estivemos pessoalmente com o ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho, para solicitarmos a inclusão de 
Upanema no Programa Casa Verde e Amarela, bem como a 
atenção nos programas do ministério referente à perfuração de 
poços. Visitamos também o Ministério da Agricultura para 
solicitarmos pagamento de emenda referente a um trator com 
implementos agrícolas, indicada pelo senador Jean Paul Prates, 
bem como cadastramos projeto em programa aberto pelo 
ministério para aquisição de equipamentos para o abatedouro 
público.  
 
 



Nobres vereadores, minhas senhoras, meus senhores; 
 
Tenham plena certeza que trabalho e dedicação não estão 
faltando. Estamos dia a dia buscando os meios necessários e 
possíveis para fazermos uma gestão que melhore a qualidade de 
vida de todos os upanemenses. 
 
Conto com apoio dessa Casa, de todos os vereadores, para 
aprovarmos os projetos e buscarmos os recursos que possam 
transformar a vida do nosso povo para melhor. 
 
Estendo esse pedido de apoio também a minha equipe de 
trabalho, a todos os servidores, aos amigos e população em geral 
que torcem pelo bem de Upanema. Por fim, peço proteção a 
Deus e que ele possa guiar nosso caminho e nossas decisões.  
   
 
Muito obrigados a todos! 
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